
На овогодишњем 
63. Међународном 
београдском 
сајму књига 
била је и Карић 
фондација са 
својом издавачком 
делатношћу

Страна 2

Карић Фондација
на Сајму књига

САДРЖАЈ
Карић Фондација на 63. Међународном 
београдском сајму књига
„Светост Мајчинства”
„255 година предузетништва породице Карић” и 
додела 21. Награде „Браћа Карић”

„255 година предузетништва породице Карић” и додела 21. Награде „Браћа Карић” - Лауреати

Издвајамо:

Под покровитељством 
Карић Фондације 
светлост дана је 
угледало још једно 
предивно издање за 
памћење и остаће 
забележено у историји 
Србије како доликује

Страна 9

Страна 5

Породица Карић 
традиционално 
обележавање 
крсне славе Свети 
Јован Крститељ 
започела је 19.  
01. 2019. године у 
вили „Јелена”.

Страна 13

КАРИЋ ФОНДАЦИЈА
Теразије 28, II спрат, 

11000 Београд
тел: 011 3629 193

kf@karicfondacija.rs
www.karicfondacija.rs

MART 2019.

КАРИЋ ФОНДАЦИЈА | Теразије 28, II спрат, 11000 Београд
тел: 011 3629 193 | kf@karicfondacija.rs | www.karicfondacija.rs

Свечана промоција нове књиге у издању 
Карић Фондације „Споменар вечним српским 
пријатељима”
Хуманитарна акција „Сви смо ми Деда Мрaз”
Породица Карић обележила славу 
Св. Јован Крститељ

Свечана промоција нове
књиге Карић Фондације

Породица Карић обележила 
славу Св. Јован Крститељ



Поздравне речи председнице Карић фондације

Поштовани пријатељи,

Карић фондација се труди да кроз своју издавачку делатност пажљиво бира ау-
торе и наслове које објављује. Моја породица и сама Фондација води се идејом да 
кроз све књиге које публикујемо, очувамо културно, историјско и морално наслеђе 
наше земље. Да негујемо породичне вредности и пријатељства Србије, и изнад све-
га наш језик и ћирилично писмо. Веома смо поносни на наша издања, те смо се на 
овогодишњем Сајму књига у Београду представили са насловом „Споменар вечним 
српским пријатељима“, аутора Драгана Милошевића, али и са допуњеним другим из-
дањима књига – која су већ увелико стекле поверење читалаца.

Књига Михајла Идворског Пупина „Од пашњака до научењака“ захваљујући заин-
тересованој читалачкој публици доживела је и своје друго допуњено издање. Ово 
дело представило је нашем читаоцу, мисију овог великог научника, проналазача и 
највећег лобисту кога је Србија икада имала. Хуманисту и мецену, али и писца, који је 
својим делима успео да освоји читав свет. Промовишући ово дело, на нама је да ова-
ко импозантна прича освоји целу Србију и својим садржајем трајно у сећање утисне 
име не само великог научника него и великог патриоту, политичара, дипломату, до-
бротвора. Крајњи циљ приређивача Александре Нинковић Ташић и нас као издавача 
је да се књига великог Михајла Идворског Пупина уведе у обавезну школску лектиру 
која би се нашој деци предала као морални образац за живот.

Наша мисија у издавачкој делатности наставља се још једним издањем аутора 
Драгана Милошевића са којим Карић фондација има дугогодишњу и плодоносну са-
радњу. Претходна књига овог аутора „Херoине Србије – Вековник“ доживела је та-
кође друго издање, преведена је на руски језик, а планирано је и енглеско издање. 
Промоцијом нове књиге „Споменар вечним српским пријатељима“ представљене 
су биографије 80 странаца. То су личности које су се на различите начине својим 
храбрим ангажовањем, уз огромну посвећеност и пожртвованост, заувек уписале у 
вечне пријатеље Србије и српског народа. Представљањем оваквих личности из 26 
нација и култура, Европе, Америке, Азије, Аустралије, испричана је прича о њиховој 
човечности и моралној димензији, али и о нама као народу који је, претрпевши вели-
ка страдања, заслужио да добије руку спаса пријатеља. 

Нисмо овде стали, ту је нова сликовница „Тесла – приче из детињства“ којом ћемо 
обрадовати најмлађе и кроз илустрације их увести у причу о највећем научнику свих 
времена. Оно што је приоритет за годину пред нама је свакако фотомонографија за 
велики и важан јубилеј „40 година хуманитарног рада породице Карић“. Те ће с тога 
и цела година бити у знаку обележавања 4 деценије посвећеног, преданог рада, не 
само моје породице него и свих запослених, пријатеље и сарадника у Карић фон-
дацији, који су били уз нас све ово време. Трудићемо се да кроз поштовање тради-
ционалних вредности и истицање историје и породице, на један нов, модеран начин 
направимо осврт на скоро пола века рада прве приватне Фондације. 

Даница Б. Карић Стојилковић
Председница Карић фондације



Карић Фондација на 63. Међународном београдском сајму књига

    28. октобар 2018.
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Међународна свечаност књиге која се већ 63. 
пут одржава на београдском сајму отворена је 21. 
oктобра 2018. године под слоганом „Радост чи-
тања”, и трајала је до недеље, 28. октобра 2018. го-
дине.

Број посетилаца и страних излагача сваке го-
дине расте, што показује да Србија „негује културу 
књиге” и да је Сајам постао један од најважнијих 
културних догађаја у Југоисточној Европи.

На овогодишњем Сајму је било присутно 1.000 
излагача из Србије и иностанства, међу којима је 
била и Карић фондација са својом издавачком де-
латношћу. Многобројној, заинтересованој чита-
лачкој публици представљена су нова издања на 
промоцијама које су биле веома посећене.

Прва промоција одржана је 21.октобара у 19 
часова на штанду Карић фондације у Хали 2А Бе-
оградског сајма где је промовисана нова књига на-
шег госта Алексеја Пушкова „Глобални Шах Мат” 
као и потписивање књиге Нине Пушкове „Богиња 
победе”. На промоцији су говорили Драгомир Ј. 
Карић, Срећко Ђукић, Радоман Јовић и Драган 
Бисенић.
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Публици је такође било представљено и друго 
допуњено издање књиге Михајла Идворског Пу-
пина „Од пашњака до научењака”. На промоцији 
су говорили Миланка Карић испред Карић фон-
дације а књигу је представила Александра Нин-
ковић Ташић у улози приређивача за оба издања 
које је Карић фондација издала.

Још једно запажено издање Карић фондације 
које је педстављено сајамској публици била је  
књига „Карићи снага породице”. На промоцији 
ове књиге пред многобројном публиком, гово-
рили су: Миломир Марић, главни и одговорни 
уредник TV Happy, новинар и публициста, Мир-
ко Стаменковић, дугогодишњи новинар, главни 
уредник најчитанијих листова Југославије и Ми-
лоје Поповић Каваја, књижевник, публициста и 
новинар.  

На штанду Карић фондације гостујући издава-
чи са својим издањима, били су Срећна планета и 
АЛФА БК Универзитет. Њихова нова издања су, 
уз посећене промоције, представљена читалачкој 
публици овогодишњег сајма.

 Са издаваштвом Карић фондације, које траје 
готово две деценије, можете се упознати на  сајту 
Карић фондације, https://www.karicfoundation.
com/Pismo.
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„Светост Мајчинства”

Фондација Андреј Првозвани из Руске Федерације заједно са Карић Фондацијом из Републике 
Србије уз подршку Извршног комитета града Минска и Министарства рада и социјалне заштите Ре-
публике Белорусије организовала је у Минску 6. форум у  оквиру  програма „Светост Мајчинства”. 
Током два дана 14. и 15. новембра  на форуму с опсежно говорило на тему „Породица у савременом 
свету: значење, трендови и перспективе”.

Програм, који Фондација Андреј Првозвани реализује од 2006. године, има за циљ обнову потенцијала 
породице као темељне друштвене институције и вредности која одређује читав људски живот.

У оквиру програма пружа се социјална и психолошка подршка трудницама и младим мајкама, 
које су  у тешкој ситуацији. Спроводи се образовни рад са омладином, улажу многострани напори у 
афирмацију породичних вредности у јавној свести и информационом простору.

Форум у Минску обухватио је  пленарну седницу,  дискусије и тематске округле столове посвећене 
разматрању иницијатива оријентисаних на породицу и разумевању социјалних, економских, културних 
и духовних и моралних услова постојања породице у савременом свету. Форум се одржао уз учешће стра-
них делегација и окупио је државне званичнике, друштвене лидере, научнике, новинаре и стручњаке...

Драгомир Ј. Карић, народни посланик Скупштине Србије и почасни конзул Белорусије у Србији у 
име Карић фондације истакао je да увек ради на промоцији породице као најпоузданијег, најсигурнијег  
места, истакавши да има три сина и ћерку и 12 унучића.

Миланка Карић, оснивач Карић фондације је у свом говору, другог дана Форума истакла значај 
и улогу жене, као стуба породице, јер сматра да жена данас носи огромну одговорност подједнко 
значајну и по њој  можда у овом тренутку и далеко већу и битнију у односу на супротан пол.  С тога је 
подвукла у свом говору да  онолико колико је јака породица, толико је јака и држава!

Председник управног одбора Фондације Андреј Првозвани Владимир Јакунин подсетио је: 
„Човечанство расте. Током протеклих 1000 година, повећао се 20 пута. Данас расте на рачун 
најсиромашнијих земаља. Кина, САД, Бразил, Русија су водеће земље у којима стопа наталитета не 
дозвољава популацији да се репродукује. Сви нови трендови би требали добити процену, ово је заиста 
важно у садашњим условима”, - каже Јакуњин.

Подршку овом форуму дали су председники Руске Федерације и Републике Белорусије.

    15. новембар 2018.
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„255 година предузетништва породице Карић” и додела 21. Награде „Браћа Карић”

У присуству бројних јавних личности, представника конфесија и дипломата, свечаном академијом 
у великој дворани Сава центра, 22. новембра 2018. године, породица Карић је обележила „255 годи-
на предузетништва” и по двадесет и први пут доделила Награде „Браћа Карић”.

Кроз документарне филмове приказан је историјат породице Карић, а посебан акценат је био на 
важности породице као основне ћелије друштва. Жеља је била да се пренесе порука,  да породица 
у Србији треба да има свој дан, породични дан и да наша покољења знају ко им је деда, бака, ко су 
прадеде, прабаке, ко су у им преци. Да сви заједно потврдимо да је:  

„Породица заиста најсигурније место.”

    22. новембар 2018.
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Кроз филмове сагледан је период од два и по века предузетништва породице Карић. Према са-
чуваним црквеним изворима и породичним предањима, породица се бавила предузетничким по-
словима још од 1763. године. Били су учитељи, свештеници, официри, научници, пекари, лимари, 
кожари, трговци...

Данас је БК Група заступљена на свим континетима и међу најзначајнијим компанијама на свету. 
Ове године у мају на  највећем економском форуму у Давосу, чланица БК групе, Dana Holdings, увр-
штена је у сам врх топ 100 највећих светских компанија, раме уз раме са Apple, Samsung, TIME, Zara, 
Amazaon, Alibaba, IKEA, Instagram, Netflix, Roshe i druge...

У оквиру свечане академије присутни су могли да уживају у богатим и брижљиво припремљеним 
сценско-уметничким наступима еминентних домаћих уметника: Филхармоније младих „Борислав 
Пашћан” под диригентском палицом Ђорђа Павловића, АКУД  хор „Иво Лола Рибар” под диригент-
ском палицом Милована Панчића, Боре Дугића, Невене Божовић, Уна Саге Сербике...
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У другом делу програма су свечано по двадесет и први пут додељене Награде „Браћа Карић” ис-
такнутим личностима за највећа достигнућа у следећим областима:

- за културу и уметност, лауреат је Хаџи Петар Божовић
- за хуманитарне активности лауреат је Арно Гујон
- за научни и истраживачки рад, лауреат је др Гордана Вуњак Новаковић
- за спорт, лауреат је Драган Стојковић Пикси
- специјална награда за спорт за изванредне резултате постигнуте на светском првенству у 

Јапану, Женска одбојкашка репрезентација Србије
Награде су  уручивали Драгомир Ј. Карић и Оливера Карић Недељковић.
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Свечана промоција нове књиге у издању Карић Фондације
„Споменар вечним српским пријатељима”

Под покровитељством Карић Фондације 
светлост дана је угледало још једно преди-
вно издање за памћење и остаће забележено у 
историји Србије како доликује.

Сарадња г-дина Драгана Милошевића са 
Карић Фондацијом увелико траје, претходна 
књига овог аутора, „Хероине Србије  - вековник“, 
такође у издању Карић Фондације, доживела је 
два издања, преведенa je на руски језик и тре-
нутно се преводи и на енглески језик, на шта смо 
нарочито поносни.

Пред читаоцима је  књига-монографија која је 
исцрпан и јединствен приказ биографија и дела 
80 личности - „странаца“ који су по ауторовом 
избору, на различите начине својим личним 
ангажовањем, пожртвованошћу, уз немерљиву 
посвећеност или изражену храбост за дивљење, 
уградили себе у националну историју Срба, 
чиме су добили заслужено место у „Споменару“. 

Аутор, г-дин Драган М. Милошевић, је у 
своју споменарску хронику укључио личности 
из 26 нација и култура Европе, САД, Азије и 
Аустралије, међу којима доминирају Руси, Нем-
ци, Французи, Чеси, Јевреји, Грци, Британци...

„Споменар“ нас подсећа да је запис изузетно 
ефикасан облик сећања који нас може избави-
ти од заборава као неопростивог националног 
греха. Ова значајна књига нас је уједно провела 
кроз 10-вековно „ходочашће“, од Средњег века 

Свечана промоција књиге „Споменар вечним српским пријатељима”, аутора Драгана М. 
Милошевића, одржана је у препуној Свечаној сали Руског дома 11. децембра 2018. године, уз при-
суство бројних пријатеља и сарадника аутора и Карић Фондације.

“Пријатељ је потребнији од ватре и воде.“
                                                   Еразмо Ротердамски

    11. децембар 2018.
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све до данашњих дана, посебно 19. и 20. век, 
кроз та времена сурових ратова, криза и вели-
ког пострадања Срба, а на један посебан начин, 
кроз приказ животних путева, богатства дела и 
разноликост судбина 80 пријатеља - „странаца“ 
Срба  и Србије.

На промоцији су биле присутне две личности 
из „Споменара“ г-дин Хироши Јамасаки Вукелић 
и г-дин Арно Гујон, добитник овогодишње На-
граде „Браћа Карић“ за хуманитарно дело и 
управо они су од аутора и представника Карић 
Фондације добили прве примерке „Споменара“.

Поред аутора, говорили су о књизи реце-
зент г-дин Томислав Кресовић и г-ђа Жана 
Живаљевић. Гости одабраног програма су били: 
хор Основне Школе „Лазар Саватић“ из Зему-
на, ансамбл „Наракорд“, солиста оперски певач 
Јелена Папић Чамџић и национални уметник 
г-дин Драган Млађеновић -Шекспир, оснивач 
етно ансамбла „Ренесанс“.

„Споменар вечним српским пријатељима“ и 
личности које су забележене у њој свакако би 
требало да постану део историјских уџбеника, а 
до тада Карић Фондација је учинила још једно 
велико дело, јер ових 80 пријатеља Срба свакако 
неће бити заборављени, остају „вечни“.
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Хуманитарна акција „Сви смо ми Деда Мрaз”

Карић фондација се ове године одазвала акцији „Сви смо ми Деда Мраз” а у организацији 
родитеља и запослених у ВОС „Креативно перо” из Београда. Са пуно посвећености и љубави, за ма-
лишане и њихове породице спаковало се више од 300 новогодишњих пакетића и више од 1300 ки-
лограма основних животних намирница, кућне хемије, књига, школског прибора, играчака, обуће 
и одеће а сваки пакет је употпуњен уникатним поклончићем и честитком, које су деца са својим 
родитељима, васпитачима и наставницима припремила на Новогодишњој радионици.

    22. децембар 2018.
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Поред ових дарова, хуманитарна организација „Нађи Раула“ обезбедила је још 120 пакетића 
захваљујући хуманим људима који су желели да буду део новогодишње чаролије за ову категорију 
становништва.

Пoрeд  Кaрић фoндaциje И хумaнитaрнe oргaнизaциje Нaђи Рaулa, aкциjу су пoдржaли Вилa 
Aлeксaндaр Oрaшaц, Brian Lack&Co International, Moj Супeр Рaспуст OC Smartacus, BK TV News, 
Дeлић трaнспoрт, рeстoрaн „Maндaлa“,VIZ Connection, Ruck Peclavus Serbia, Yumis Niš.

Помоћ је ове године намењена Дому Кулина - Дом за смештај деце и старијих ометених у развоју, 
деци примаоцима социјалне помоћи из Ниша и Смедеревске Паланке, као и Дому за стара лица на 
Бежанијској коси и у Сурдулици.

Хуманитарна акција покренута је са жељом да се најмлађима из угрожених друштвених група, 
али и старим, заборављеним лицима пошаље порука да су нам важни и да мислимо на њих.
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Породица Карић обележила славу Св. Јован Крститељ

Као и сваке године, породица пред сам 
дан Славе на Богојављење уједно дочекује и 
рођендан најстарије чланице породице, мајке 
Данице Карић која свој монашки живот прово-
ди као Мати Ангелина, а ове године је напунила 
99 година. Домаћини су били браћа Драгомир, 
Зоран и Богољуб Карић и сестра Оливера Карић-
Недељковић.

Његова Светост Архиепископ пећки, ми-
трополит београдско-карловачки и Патријарх 
српски господин Иринеј и ове године је пресекао 
славски колач, дан уочи породичне славе поро-
дице Карић.

Свечаном чину, присуствовали су бројни 
представници Српске православне цркве, Бе-
оградски надбискуп и митрополит Монсињор 
Станислав Хочевар и представници других вер-
ских заједница. 

У вили „Јелена“ поред многобројних чланова 
породице Карић Слава је обележена у присуству 
великог броја гостију, сарадника, пријатеља, 
лауреата Награде „Браћа Карић“, запослених у 
компанијама: „БК Група“, „Карић Фондација“, 

Породица Карић традиционално обележавање крсне славе Свети Јован Крститељ запо-
чела је 19.  01. 2019. године у вили „Јелена”.

    20. јануар 2019.
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„Алфа БК Универзитет“, „БК телевизија“, члано-
ва Покрета снага Србије, као и бројних познатих 
личности.

Присутни су били бројни амбасадори, конзу-
ли и други чланови дипломатског кора, а мно-
ги од њих су по први пут присуствовали овом 
народно-црквеном обичају повезаним са даном 
одређеног хришћанског светитеља, који је после 
Васкрса и Божића најважнији породични праз-
ник карактеристичан за Србе и са пажњом су 
пратили овај традиционални православни ри-
туал, од славског жита, свећења водице, сечења 
славског колача, појања тропара.

Честитајући Славу породици Карић, на челу 
са Мати Ангелином, поглавар Српске право-
славне цркве упутио је молитве и жеље Господу 
да ова дивна породица своју крсну Славу слави 
још много, много година и генерација. „Нека по-
родици Карић буде благословен овај дан, да се 
умножава и расте као и до данас, то је највеће бо-

гатство. Бадава ако не знам шта све имамо, ако 
немамо коме то да оставимо и ако нема некога 
да то наследи, продужи живот породице и Сла-
ве.“ Такође је поручио да исто као што бринемо 
за своју кућу и дом, требало би да бринемо и за 
свој род.

Његову Светост Патријарха српског госпо-
дина Иринеја кроз извођење тропара пратио је  
„Београдски мушки хор“, под вођством дириген-
та господина ђакона Владимира Руменића.

Све госте и званице дочекао је домаћин Сла-
ве, господин Драгомир Ј. Карић заједно са чла-
новима породице. „ Имамо ту срећу да нам је и 
док смо живели у Пећи Патријарх увек долазио 
на Славу, пресветли патријарси Герман, Пав-
ле, а ево сада и Патријарх Иринеј. Срећни смо 
да нашег Патријарха г-дина Иринеја служи до-
бро здравље и да је и вечерас чинодејствовао са 
својим пресветлим свештенством...Толеранција 
је кључна реч када је у питању породица и вео-
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ма важна када су друге вероисповести у питању, тако да би исто као што бринемо о традицији и 
православљу, требало да поштујемо и разумемо и друге“, рекао је г-дин Драгомир Ј. Карић.

Господин Богољуб Ј. Карић је истакао је да без породице нема ни среће, ни задовољства, ни жи-
вота. Без обзира што су чланови њихове породице свуда по свету, расути по свим континентима, 
увек се знало где је зборно место. „Увек говорим да је данас најважније промовисати породицу и 
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увек говорим како је неопходно да деца поштују своје родитеље, како родитељи морају да знају да су 
им деца најважнија  и да увек имају времена за њих. Без обзира којим се послом бавимо, колико смо 
заузети, сви у првом плану морамо имати своје дете, свог родитеља, своје баке, деке, своју породицу. 
Одатле све потиче. Ако имамо ту слогу, хармонију, бригу и љубав једни за друге, онда имамо и и све 
друго у животу.“

Бројни гости у вили „Јелена“ нису крили задовољство што су у прилици да увеличају славље по-
родице

Између осталих гостију на слави су били присутни, г-дин Милутин Поповић Захар, Снежана 
Дакић, г-дин Никола Рацков, г-ђа Исидора Бјелица.

Г-дин Срђан Ђоковић, који је био са супругом Дијаном, рекао је да обележавањем славе проду-
жавамо век и породице и Славе.

Један од лауреата Награде „Браћа Карић“, цењени уметник г-дин Бора Дугић је рекао: „Окупљања 
на славама, поред славског обичаја, су прилика да се људи сретну и друже, а жеља породице Карић 
да своје славље и све своје поделе са другима је предиван пример како се наслеђе и традиција пре-
носи са колена на колено и шта је суштина дељења.“

Како су пожелели сви присутни породици Карић, пријатељи преко друштвених мрежа, а и сама 
Његова Светост Патријарх г-дин Иринеј:

СРЕЋНА СЛАВА, НА МНОГАЈА ЉЕТА ЈОШ!





Сва представљена издања Карић фондације можете наручити преко броја телефона: 063/499999
или online наfacebook страницама: srecnaplanetashop и karicfoundation, на инстаграм страници srecnaplanetashop,

а остала продајна места су: књижара ПРЕСИНГ д.о.о, Карађорђева 71, Рача, књижара ВУЛКАН у ТЦ Ушће и свим ДЕЛФИ књижарама 
и Холистичка академија Маја Попов (Таковска 45а), остале информације можете добити на сајту

Карић фондације http://www.karicfoundation.com (цена поштарине није урачуната а плаћање се врши поузећем)
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породице Карић јесте укорењена одговорност према држави и друштву.

Пажљиво бирани наслови које вам представљамо праве су културно – историјске ризнице стваралаштва.
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Донирајте
 Донације у новцу се могу уплатити:  уплатом на динарски рачун  Комерцијалне банке, рачун број: 

205-6400-94, прималац: Карић фондација, сврха уплате: донација

Инструкције за донације у страној валути

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN USD 
 
Intermediary Bank / Correspondent Bank 
SWIFT – BIC: BKTRUS33 
Fed Wire ABA:  021001033 
Name: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS 
City, Country: NEW YORK,NY, UNITED STATES 
   
Account with institution / Beneficiary’s Bank
SWIFT – BIC: KOBBRSBG 
Name: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 
Street: Svetog Save 14 
City, Country: 11000 Belgrade, Republic of Serbia 
   
Beneficiary
IBAN/ Account Number: RS35205007080002980350 
Company name:  KARIĆ FONDACIJA 
Street: TERAZIJE 28 
City, Country: Beograd, REPUBLIC OF SERBIA 

INSTRUCTION FOR PAYMENT ORDERS IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN EUR 
 
Intermediary Bank / Correspondent Bank 
SWIFT – BIC: DEUTDEFF 
Name: DEUTSCHE BANK AG 
City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY 
   
Account with institution / Beneficiary’s Bank
SWIFT – BIC: KOBBRSBG 
Name: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 
Street: Svetog Save 14 
City, Country: 11000 Belgrade, Republic of Serbia 
   
Beneficiary
IBAN/ Account Number: RS35205007080002980350 
Company name:  KARIĆ FONDACIJA 
Street: TERAZIJE 28 
City, Country: Beograd, REPUBLIC OF SERBIA 

Више информација на сајту www.karicfoundation.com


